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ΘΕΜΑ  :  «Πρόσληψη  ωρομισθίων  εκπαιδευτικών  στα  Πιλοτικά  Προγράμματα  για  την  

διδασκαλία  της  Τουρκικής  Γλώσσας  σε  Γυμνάσια  του  Ν.  Ροδόπης  για  το  

σχολικό έτος 2010-2011»

Έχοντας υπόψη την υπ’αρ.106414/Δ2/31-08-2010 Υ.Α. του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.(ΦΕΚ 1502 τ. 

Β΄ /6-9-2010) :

          Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα κάτωθι προσόντα : Πτυχίο Τμήματος 

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονών Ασιατικών Σπουδών με κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών 

ή Πτυχίο Τμήματος Γλώσσας και Φιλολογίας και πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών με ειδίκευση 

Τουρκικής  γλώσσας  ,Φιλολογίας  και  Πολιτισμού  Πανεπιστημίου  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο 

αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και ενδιαφέρονται να εργαστούν 

ως  ωρομίσθιοι  στο  1ο Γυμνάσιο  Κομοτηνής  ,2ο Γυμνάσιο  Κομοτηνής  και  4ο Γυμνάσιο 

Κομοτηνής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά  στην υπηρεσία 

μας ( Στ. Κυριακίδη 91 - 69100 Κομοτηνή)  μέχρι Παρασκευή 08-10-2010.

         Κατά την πρόσληψη των ωρομισθίων εκπαιδευτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄) και οι διατάξεις 

του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 τ.Α΄).

Κατά την πρόσληψη προηγούνται οι  κάτοχοι διδακτορικού και έπονται οι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού διπλώματος. 
       Μεταξύ των υποψηφίων ιδίων προσόντων λαμβάνεται  υπόψη η  ημερομηνία 
κτήσης του βασικού πτυχίου ή η βαθμολογία αυτού σε περίπτωση σύγχρονης λήψης 
πτυχίου.



      Οι  ενδιαφερόμενοι  για  την  κάλυψη  των  ανωτέρω  θέσεων  πρέπει  να 
προσκομίσουν: 
1.  Επικυρωμένα  φωτοαντίγραφα  τίτλων  σπουδών  (Διδακτορικό,  Μεταπτυχιακό, 
Πτυχίο). 
2.   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
3.  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  και  Πιστοποιητικό  Συνομοσπονδίας 
Πολυτέκνων (μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι). 
4.   Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (μόνο οι  πάσχοντες από 
σκλήρυνση κατά πλάκας ή ομόζυγο Μεσογειακή αναιμία).
       Σημειώνεται  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής πρέπει 
επιπρόσθετα να προσκομίσουν: 
1. Επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων σπουδών. 
2.  Βεβαίωση για  την  ισοτιμία  και  αντιστοιχία  των τίτλων σπουδών (Διδακτορικό, 
Μεταπτυχιακό, Πτυχίο) από τον αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ), στην οποία θα 
αναγράφεται  η  ημερομηνία  κτήσης  και  η  αντιστοιχία  του  βαθμού στην  Ελληνική 
Κλίμακα. 
3.  Απολυτήριο  Ελληνικού  Λυκείου  ή  ισότιμου  σχολείου  ή  Πιστοποιητικό  για  την 
άριστη  γνώση  και  άνετη  χρήση  της  Ελληνικής  Γλώσσας  από  την  επιτροπή  του 
άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 ή από το Κέντρο Ελληνικής  Γλώσσας ή το 
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή 
του Διδασκαλείου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
        Οι υποψήφιοι πρέπει: 
1.   Να είναι Έλληνες πολίτες. 
2. Να είναι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ν.2431/1996). 
3.  Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  βεβαίωση  από  το 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ότι έχουν αποκτήσει 
την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την 
απόκτησή της, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο. 
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